
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20 / й р .

м. Київ

Про створення робочої групи 
з розроблення проекту Концепції реалізації 
державної політики щодо підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста

З метою розроблення проекту Концепції реалізації державної політики 
щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з розроблення проекту Концепції реалізації 
державної політики щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста (далі - Концепція) в складі згідно з додатком.

2. Робочій групі розробити до 31 травня 2017 року проект Концепції.

3. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) забезпечити оприлюднення 
проекту Концепції для його громадського обговорення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Ковтунця В. В.

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від «о&С, » 2017 р. №

Склад робочої групи з розробки проекту 
Концепції реалізації державної політики щодо підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

№ Прізвище, ім’я та по 
батькові

Посада

1. КОВТУНЕЦЬ 
Володимир Віталійович

першйй заступник Міністра освіти і науки України, 
керівник робочої групи

2. КУЧИНСЬКИЙ 
Микола Сигізмундович

директор департаменту професійної освіти 
Міністерства освіти і науки України, заступник 
керівника робочої групи

3. ШАРОВ 
Олег Ігорович

директор департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України, заступник керівника робочої 
групи

4. КРЕТОВИЧ 
Світлана Сергіївна

завідувач сектору переміщених вищих навчальних 
закладів департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України, секретар робочої групи

5. АВРАМЕНКО 
Ольга Олексіївна

директор Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Міжрегіональний центр 
ювелірного мистецтва м. Києва»

6 . БРЕГІН
Михайло Григорович

директор Львівського автомобільно-дорожнього 
коледжу Національного університету «Львівська 
політехніка»

7. ВОЙНАШ 
Лідія Герасимівна

директор департаменту кадрової політики, освіти і 
науки Укркоопспілки, директор НМЦ 
«Укоопосвіта»

8. ГАРМАШ
Анатолій Анатолійович

заступник директора департаменту розвитку 
трудового потенціалу та корпоративної соціальної 
відповідальності Федерації роботодавців України

9. ДАДАК
Роман Михайлович

директор Технологічного коледжу Національного 
лісотехнічного університету України, голова Ради 
директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Львівської області



10. ДОМІНСЬКИИ 
Олег Станіславович

директор Вінницького технічного коледжу, голова 
Ради директорів ВНЗ ТІЇ р.а. Вінницької області

11. ІВАНЮК 
Ігор Дмитрович

директор Малинського лісотехнічного коледжу

12. КАЛУШКА 
Володимир Павлович

директор Технічного коледжу Тернопільського 
національного технічного університету, голова Ради 
директорів ВНЗ ТИ р.а. Тернопільської області

13. КОЛОС
Тетяна Миколаївна

начальник відділу мистецької і художньої освіти 
Міністерства культури України

14. МІРОШНИЧЕНКО 
Катерина Борисівна

заступник директора департаменту професійної 
освіти -  начальник відділу змісту та організації 
навчального процесу Міністерства освіти і науки 
України

15. МАТВІЄНКО 
Анатолій Тихонович

директор Київського коледжу туризму і готельного 
господарства

16. МАМЛЮК
Олег Володимирович

директор Київського авіаційного технікуму

17. НЕСЕН
Микола Григорович

директор Вищого професійного училища № 7 
м. Кременчука Полтавської області

18. ОЛЕКСІНА 
Наталія Олександрівна

в.о. начальника відділу освіти та науки Міністерства 
охорони здоров'я України

19. ОЛІЙНИК 
Олег Вікторович

директор Торговельно-економічного коледжу 
Київського національного торговельно- 
економічного університету

20. ПАНЧЕНКО Тетяна 
Володимирівна

головний спеціаліст відділу педагогічної та 
післядипломної освіти департаменту вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України

21. ПИНДУС
Василь Васильович

директор Іллінецького аграрного коледжу

22. СЕРГІЄНКО 
Ігор Анатолійович

голова Галузевої ради з розроблення професійних 
стандартів і професійних кваліфікацій 
Всеукраїнського галузевого об'єднання організацій 
роботодавців хімічної промисловості



23. ТРІШКІНА 
Ніна Іванівна

директор Хмельницького торговельно-економічного 
коледжу КНТЕУ, голова Ради директорів ВНЗ І-ІІ 
р.а. Хмельницької області

24. ХОМЕНКО Микола 
Павлович

заступник директора з навчально-методичної роботи 
Державної установи «Науково-методичний центр 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
вищих навчальних закладів «Агроосвіта»

25. ЧЕРНИШЕНКО 
Тетяна Іванівна.

директор державної установи «Центральний 
методичний кабінет підготовки молодших 
спеціалістів МОЗ України»

26. ШАПУРОВА 
Олена Олександрівна

директор Мелітопольського промислово- 
економічного коледжу

27. ШЕВЦОВ 
Андрій Г аррієвич

директор департаменту атестації кадрів вищої 
кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і 
науки України

28. ШЕВЧУК 
Людмила Іванівна

директор Науково-методичного центру професійно- 
технічної освіти та підвищення кваліфікації 
інженерно-педагогічних працівників у 
Хмельницькій області

29. ШУЛЬГА 
Наталія Дмитрівна

директор вищого навчального закладу «Київський 
транспортно-економічний коледж» Національного 
транспортного університету, голова Ради 
Всеукраїнської громадської організації Асоціація 
працівників ВНЗ І-ІІ р.а. __

Директор департаменту вищої освіти О.І. Шаров


